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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Tháng 12/2020
Kế hoạch hoạt động Tháng 1/2021
I. Kết quả hoạt động Tháng 12/2020.
1. Công tác tổ chức thi đấu:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch Khánh Hoà tổ chức Vòng II và vòng chung kết, xếp hạng
Giải vô địch quốc gia PV GAS 2020 từ ngày 09/12 đến ngày 20/12/2020.
 Kết quả: Nam: Nhất: Sanest Khánh Hoà, Nhì: TPHCM, Ba: Tràng An
Ninh Bình;
Nữ: Nhất: Thông tin LVPB, Nhì: Hoá chất Đức Giang HN, Ba: Kinh Bắc
Bắc Ninh.
- Văn phòng gửi Thông báo về thứ hạng các giải và chỉ tiêu phong cấp cho
các đội bóng thi đấu các giải năm 2020, thông báo các đội thi đấu các hạng
năm 2021.
- Xây dựng chương trình thi đấu các giải năm 2021.
* Bóng chuyền bãi biển:
- Các đội tuyển trẻ nữ và đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia (nam, nữ)
tiếp tục tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Cần Thơ đến hết ngày
31/12/2020.
2. Công tác khác:
- Xuất bản lịch Liên đoàn năm 2021 gửi tặng các đội bóng, các giám sát, trọng
tài, các đơn vị hợp tác, các nhà tài trợ…
- Văn phòng gửi thư cảm ơn tới các nhà tài trợ, các đơn vị hợp tác năm 2020.
- Gửi bưu thiệp chúc mừng năm mới tới Liên đoàn bóng chuyền Thế giới,
Châu Á và các Liên đoàn thành viên.
* Đánh giá chung: Về cơ bản đã hoàn thành công việc theo kế hoạch đề ra
trong Tháng 12/2020.

II. Kế hoạch hoạt động Tháng 1/2021.
1. Ban tổ chức thi đấu:
- Hoàn thiện thiện bộ Điều lệ các giải bóng chuyền năm 2021 trình lãnh đạo
ký ban hành, chuyển tới các đơn vị, đội bóng.
- Ban tổ chức thi đấu chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác tổ chức thi đấu các
giải năm 2020, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021.
* Bóng chuyền bãi biển:
- Ban bóng chuyền bãi biển gửi báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động bóng
chuyền bãi biển năm 2020, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Ban Huấn luyện, đào tạo:
- Tổng cục TDTT ban hành Quyết định tập huấn đội tuyển bóng chuyền nam
quốc gia gồm chuyên gia Trung quốc, 03 huấn luyện viên và 18 vận động
viên tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 04/1/2021.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu của các đội tuyển năm 2021 (dựa
trên lịch của Châu Á ban hành).
- Tổng cục TDTT ban hành Quyết định tập huấn các đội tuyển trẻ nữ bóng
chuyền bãi biển tại Trung tâm huấn luyện thể thao Đà Nẵng và đội tuyển trẻ
nữ, các đội tuyển quốc gia (nam, nữ) bóng chuyền bãi biển tại Trung tâm
Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ từ ngày 01/1/2021.
3. Công tác văn phòng:
- Văn phòng Liên đoàn gửi đăng ký các đội tuyển tham dự các giải bóng
chuyền Châu Á năm 2021 tới Liên đoàn bóng chuyền Châu Á và các Liên
đoàn đăng cai.
- Văn phòng tổng hợp báo cáo và kế hoạch của các ban, chuẩn bị báo cáo
công tác năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, chuẩn bị tài liệu họp
Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn.
____________________________

